ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อันมีลักษณะเป็นการกาหนดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาปีทุกปี
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งจัดหาแหล่ง
งบประมาณอื่น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
2. เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของชาติ นโยบายรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
3. เป็นแผนที่ประสมประสานกันระหว่างการวางแผนกับการวางผัง
4. เป็นแผนที่มีการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีมาใช้
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการจัดทางบประมาณประจาปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถ
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ
ในเอกสารงบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4. เพื่อให้เป็นเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1.3 ขัน้ ตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1.
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ จึงได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
- กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุม ชน โดยให้นาข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
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ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจะทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
- รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา ความต้องการ และข้อมูล
นามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่น
- พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศ
ใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การวางแผนพัฒนาสามปีถอื เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เทศบาลสามารถ
ดาเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดทั้ งด้าน
ระยะเวลา บุคลากรและงบประมาณ เพราะได้มีการเตรียมในเรื่องการใช้ทรัพยากร รวบรวม
ปัญหา ความต้องการจากเวทีประชาคมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จานวน 13 ชุมชน
ในทุ ก ด้ า นไว้ แล้ ว รวมถึ ง การเตรี ย มการรองรับ ตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่ ท้อ งถิ่ น
นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปี ยังเป็นแผนพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และพัฒนาอาเภอ

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองพะเยา
1.สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลต๋อม อาเภอเมืองพะเยา
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลท่าวังทองอาเภอเมืองพะเยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับกว๊านพะเยาและตาบลแม่ใส อาเภอเมืองพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา ปัจจุบันมีเ นื้อที่ 9 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,625 ไร่
ประกอบด้วย 2 ตาบล คือตาบลเวียง และตาบลแม่ตา
1.2 ประชากร
จานวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2556 มี จานวน 17,658 คน แยกเป็นชาย 8,243 คน หญิง 9,415 คน
แยกเป็น
รายตาบล ดังนี้
ตาบลเวียง 9,897 คน ชาย 4,549 คน หญิง 5,348 คน
ตาบลแม่ตา 7,761 คน ชาย 3,694 คน หญิง 4,067 คน
จานวนบ้าน 7,691 หลังคาเรือน ตาบลเวียง 4,610 หลังคาเรือน ตาบลแม่ตา
3,801 หลังคาเรือน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร 1,962 คน ต่อตารางกิโลเมตร
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคม การจราจร
ถนนสายประธาน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ซึง่ มี

จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และสิ้ น สุ ด ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย ปั จ จุ บั น เส้ น ทางนี้ มี ป ริ ม าณ
การจราจรค่อนข้างสูงถนนสายรอง ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถิ่นเทศบาล ซึ่งเป็นถนนลาดยาง
และคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.2 การไฟฟูา
ปั จ จุบั น ในเขตเทศบาลเมือ งพะเยา มี ไฟฟูา ใช้ ครอบคลุ ม ทุก ชุม ชน โดยมี
จานวน
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาเกือบทุกครัวเรือน ส่วนไฟฟูาสาธารณะมีครอบคลุมถนนเกือบทุกสาย
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2.3 การประปา
สานักงานประปาพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค
เป็น
ผู้ให้ บริการน้าประปาในเทศบาลเมืองพะเยาโดยมีกว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้าดิบ
ขณะนี้อยู่
ระหว่างการปรับปรุง และขยายการบริการ
ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายเขตการบริการให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ปริมาณน้าประปาที่ผลิตได้ในแต่ละวัน มี
จานวน 17,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน
2.4 การสื่อสารและการโทรคมนาคม
1 ) การไปรษณีย์โทรเลข
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีท่ที าการไปรษณีย์ โทรเลข จานวน 1 แห่ง
ได้แก่ท่ที าการไปรษณีย์หนองระบู ตั้งอยู่เลขที่ 687 ถนนพหลโยธิน ตาบลเวียง อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
2 ) โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งได้เปิดให้บริการ โดย
บริษัท TOT จากัด (มหาชน) และบริษัท ที ที แอนด์ ที (มหาชน) และมีระบบบริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ของระบบเอไอเอส ระบบดีแทค ระบบทรู การให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3 ) สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีสถานีวทิ ยุอ.ส.ม.ท.(ห้องจัดรายการ) จานวน 1
แห่ง

3.ด้านการเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ประกอบด้วย
ภาคเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและการบริการ
3.2 การเกษตรกรรมและการประมง
ภาคการเกษตร ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่
การทานา ทาไร่ ทาสวน การปลูกพืชสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ โดยภาคการเกษตรจะอยู่ใน
บริเวณตาบลแม่ตาเป็นส่วนใหญ่ และประกอบอาชีพประมงเพียงเล็กน้อย
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3.3 การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กซึ่งใช้วัตถุดิบจากการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงโม่แปูง โรงทาเส้นหมี่ - เส้น
ก๋วยเตียว โรงงานทาลูกชิ้น
นอกจากนี้ยังมีโรงพิมพ์ และโรงซ่อมรถยนต์ ต่าง ๆ มี
อุตสาหกรรมจานวนทั้งสิ้น 84 แห่ง
3.4 การพาณิชยกรรมและการบริการ
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีตลาดสด 6 แห่ง คือ ตลาดสดพะเยาอาเขต
ตลาดสดเฉลิมศักดิ์ ตลาดสดข้างโรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดสดแม่ทองคา ตลาดสดหน้าวัดปุา
ลานคา และตลาดสดชุมชนแม่ตาสายใน
3.5 การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพะเยาที่สาคัญ
ได้แก่
กว๊านพะเยา
อนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง โบราณสถาน ประกอบด้วย วัดศรีโคมคา หรือวัดพระเจ้าตนหลวง
วัดลี วัดหลวงราชสัณฐาน วัดพระธาตุจอมทอง เป็นต้น
สาหรับโรงแรมที่พักมีจานวน 6 แห่ง มีเพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยวแต่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะแวะชมเที่ยวกว๊านพะเยา
และ
แวะพักรับประทานอาหารเท่านั้น
4. ด้านสังคม

4.1 ชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีจานวน 13 แห่ง จานวน 7,691
หลังคาเรือนแบ่งเป็น 2 ตาบล คือ ตาบลเวียง ตาบลแม่ตา
4.2 ศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ
90 มีวัดจานวน 13 แห่ง และยังมีประชาชนที่นับถือ ศาสนาอื่น ๆ อีก เช่น ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์
4.3 การศึกษา
ในเขตเทศบาลเมื อ งพะเยา มี ส ถาบั น การศึ ก ษา จ านวน 10 แห่ ง
ประกอบด้วย
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1
ถึง โรงเรียนเทศบาล 6 มีครู จานวน 145 คน นักเรียน 2,600 คน โดยเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 3 แห่งคือ โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3
และโรงเรียน
เทศบาล 6
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
- โรงเรี ย นเอกชนอี ก 3 แห่ ง คื อ โรงเรี ย นบุ ญ สิ ษ ฐ์ วิ ท ยา โรงเรี ย นพิ นิ ต
ประสาธน์ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา
- มหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา
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4.4 ประเพณี
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่สาคัญ ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์
ประเพณี
วันเข้าพรรษา ประเพณีวันแปดเป็ง ประเพณีตานก๋วยสลาก และประเพณีวันลอยกระทง เป็น
ต้น โดยประเพณีดังกล่าวประชาชนทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมรื่นเริง เป็นประจาทุกปี
4.5 การสาธารณสุข
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จะใช้บริการด้านการสาธารณะสุข ได้แก่
โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจาจังหวัด และโรงพยาบาลพะเยาราม ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลเอกชน สาหรับเทศบาลเมืองพะเยา มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเพื่อให้บริการ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 2 แห่ง

4.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1 ) รถยนต์ดับเพลิง 5 คัน
2 ) รถยนต์บรรทุกน้า 3 คัน แยกเป็น
- ขนาดบรรจุน้า 5,000 ลิตร จานวน 1 คัน
- ขนาดบรรจุน้า 6,000 ลิตร จานวน 1 คัน
- ขนาดบรรจุน้า 12,000 ลิตร จานวน 1 คัน
3 ) เครื่องลากจูง 2 เครื่อง
4 ) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ 1 คัน
5 ) เรือท้องแบนสาหรับติดตั้ง เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 3 ลา
6 ) เรือยาง 1 ลา
7) รถบันไดเลื่อน 1 คัน
8) อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 36 คน
- พนักงานเทศบาล 3 คน
- ลูกจ้างประจา
6 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 27 คน
๙ ) อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 545 คน
๑๐ ) ในรอบปีท่ผี ่านมามีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกระยะ
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5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 ภูมิอากาศ
เทศบาลเมืองพะเยา ฤดูกาลแบ่งได้ ๓ ฤดู
1)ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัด
ในเดือนเมษายน ซึ่งทิศทางลมพัดมาจากทิศใต้
2)ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกชุกในเดือน
กรกฏคม/สิงหาคม ซึง่ ทิศทางลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
3)ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ หนาวจัดใน
เดือนมกราคม ซึ่งทิศทางลมพัดมาจากทิศเหนือและตะวันออกเฉียงใต้

5.2 แหล่งน้า
1 ) กว๊านพะเยา
2 ) คลองแม่ตา
5.3 การระบายน้า
1 ) พื้นที่น้าท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 4 ของพืน้ ที่ทั้งหมด
2 ) ระยะเฉลี่ยที่น้าท่วมขังนานที่สุด 7 วัน ประมาณห้วงเดือน ก.ค. –
ก.ย.
3 ) เครื่องสูบน้า
- เครื่องสูบน้าแบบจุ่ม จานวน 7 เครื่อง
- เครื่องสูบน้าเสียและน้าฝน จานวน 28 เครื่อง
5.4 น้าเสีย
1 ) ปริมาณน้าเสีย 6,000 ลบ.ม./วัน
2 ) ระบบบาบัดน้าเสียที่ใช้แบบบ่อผึ่งเติมอากาศ รวม 1 แห่ง
3 ) น้าเสียที่บาบัดได้ จานวน 3,000-4,000 ลบ.ม./วัน
4 ) ค่า BOD.ในน้าทิ้ง 10 มิลลิกรัม/ลิตร
(มาตรฐานน้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร)
5.5 ขยะ
1 ) ปริมาณขยะ 35-40 ตัน / วัน
2 ) รถยนต์ท่ใี ช้จัดเก็บขยะ รวม 10 คัน
- รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย (รถเก็บกิ่ง
ไม้)
ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2531 หมายเลขทะเบียน 80-4459
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- รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความ
จุ
15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 หมายเลขทะเบียน 80-4456 (รถชารุดรอ
การจาหน่ายออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์)
- รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ
15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 หมายเลขทะเบียน 80-4457 (รถชารุดรอ
การจาหน่ายออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์)

- รถยนต์คันที่ 4 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความ
จุ
15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535 หมายเลขทะเบียน 80-4458 (รถชารุดรอ
การจาหน่ายออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์)
- รถยนต์คันที่ 5 รถอัดขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539 หมายเลขทะเบียน 80-5039 (รถชารุดรอการจาหน่าย
ออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์)
- รถยนต์คันที่ 6 รถอัดขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียน 80-4068 (รถชารุดรอการจาหน่าย
ออกจากทะเบียนสังหาริมทรัพย์)
- รถยนต์คันที่ 7 รถอัดขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2543 หมายเลขทะเบียน 80-6463
- รถยนต์คันที่ 8 รถอัดขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 หมายเลขทะเบียน 80-6153
- รถยนต์คันที่ 9 รถอัดขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียน 80-7333
- รถยนต์คันที่ 10 รถอัดขยะ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2552 หมายเลขทะเบียน 80-7734
- รถบรรทุกแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ
พ.ศ. 2555 หมายเลขทะเบียน 80-8334
- รถบรรทุกแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ
พ.ศ. 2556 หมายเลขทะเบียน 80-8922
- รถบรรทุกแบบยกได้ (เก็บกิ่งไม้) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3
ลบ.ม.
ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2556 หมายเลขทะเบียน 80-9098
บุคลากรเก็บขน จานวนทั้งสิ้น 27 คน

2-7
3 ) เครื่องจักรที่ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอย

- รถแบคโฮห์ จานวน 3 คัน จัดชื้อเมื่อ พ.ศ.
2537,2544,2556
- รถแทรกเตอร์ ขนาด 125 แรงม้า จานวน 2 คัน จัดซื้อ
เมื่อ
พ.ศ. 2537,2544
- รถบรรทุกเทท้าย จานวน 3 คัน ขนาด 195 แรงม้า ซื้อเมื่อ
พ.ศ. 2540
- รถตักหน้า – ขุดหลัง ขนาด 79 แรงม้า จานวน 2 คัน
จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2545,2556
- รถยนต์บรรทุกน้าแบบมาตรฐานความจุไม่น้อยกว่า 6,000
ลิตร จานวน 2 คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
4 ) ขยะที่จัดได้ จานวน 35-40 ตัน / วัน กาจัดโดยวิธีฝังกลบ
ทั้งหมดใน
แต่ละวัน
5 ) ที่ดินสาหรับกาจัดขยะที่กาลังใช้ จานวน 82 ไร่ 2 งาน 67
ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 11 ตาบลจาปุาหวาย อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา (จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.
2539 เนื้อที่ 74 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา และจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2538 เนื้อที่ 6 ไร่
2 งาน 51 ตารางวา)
- ห่างจากเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร
6 ) ที่ดินสารองที่เตรียมไว้สาหรับกาจัดขยะในอนาคต จานวน 79 ไร่
3 งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่ ตาบลท่าวังทอง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ห่างจากเขต
เทศบาลเมืองพะเยา เป็นระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร
6. ด้านการเมือง - การบริหาร - หัวหน้าส่วนราชการ
6.1 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
1 ) นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
2 ) นางจันทร์พิณ สุขจริง
พะเยา
3) นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร
4 ) นายศุภชัย
ไชยลังกา
พะเยา

นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
รองนายกเทศมนตรีเมือง
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
รองนายกเทศมนตรีเมือง

โดยนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2556
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6.2 สภาเทศบาลเมืองพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา มีสมาชิกสภาเทศบาล จานวนทั้งสิ้น 18 คน
ประกอบด้วย
1 ) นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาเทศบาล
2 ) นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาเทศบาล
3 ) นายเฉลิมทอง สองคาชุม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
4 ) นายพนาสิทธิ์ วงศ์วัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
5 ) นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
6 ) นางบัวแย้ม
มณีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
7 ) นายอานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
8 ) นายสวงค์
ภคเลิศพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
พะเยา
9 ) นางทองศรี
ไชยาสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
10 ) นายณัฐธพงษ์
สมิทธิปพินท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
11 ) นายสว่าง
คามี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
12 ) นายชูเล่ย์
สรรพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
13 ) นายมานิตย์ เครืออินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
14 ) นางพิสมัย
ใจวัง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
15 ) นายนพรุจ
ฟูแสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
16 ) นายเผด็จ
จาลองพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
17 ) นายอุดม
ไชยเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
18 ) นางพรรณี
บัวศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
โดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2556
6.3 หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพะเยา

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
สวัสดิการสังคม
8)

นายไตรวุฒิ
ว่าที่ พ.ต.มนู
นายกิ่ง
นายนิยม
นายสมยศ
นางสาวอรุณรัศมี
นายสันติ

ศรีวรรณยศ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
ครุฑกล่อม
รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
บุญเจริญ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ศรีคาเบ้า
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศรสุรินทร์
ผู้อานวยการกองช่าง
จันทราช
ผู้อานวยการกองคลัง
ปทุมเทศวิพัฒน์
ผู้อานวยการกอง

นางนันทญารัตน์ งานดี

9) นางสาวสมควร

โฉมอุดม
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ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

6.4 ส่วนการบริหารของเทศบาลเมืองพะเยา
ส่วนบริหารของเทศบาลเมืองพะเยา มีจานวน หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 7
ส่วนราชการ 1 สถานธนานุบาล และ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร คือ
1 ) สานักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 19 คน
2 ) กองคลัง พนักงานเทศบาลสามัญ
จานวน 14 คน
3 ) กองการศึกษา พนักงานเทศบาลสามัญ
จานวน 8 คน
4 ) กองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาลสามัญ
จานวน 9 คน
5 ) กองช่าง พนักงานเทศบาลสามัญ
จานวน 14 คน
6 ) กองวิชาการฯ พนักงานเทศบาลสามัญ
จานวน 8 คน
7 ) กองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาลสามัญ จานวน 5 คน
8 ) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา พนักงานประจาสถานธนานุบาล
จานวน 7 คน
9) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จานวน - คน
พนั ก งานเทศบาลสามั ญ 77 คน พนั ก งานครู เ ทศบาล 145 คน
ลูกจ้างประจาในสั งกัดกองต่าง ๆ 35 คน ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกองต่าง ๆ 251 คน
ลูกจ้างประจาในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 8 คน ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 24 คน
6.5 การคลังเทศบาลเมืองพะเยา

ปี พ.ศ./
รายการ
รายรับ
รายจ่าย

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

215,849,947.35 169,015,440.13 163,192,098.53 173,721,253.4
3
212,851,985.40 141,580,715.25 148,452,820.80 149,806,146.03

6.6 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา
ปี พ.ศ./
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
กาไรสุทธิ

พ.ศ.2552
7,207,062.95
3,491,753.89
3,715,309.06

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

7,485,862.73 10,002,474.69 11,219,268.36
3,542,276.14 4,336,475.35 4,902,608.06
3,943,586.59 5,665,999.34 6,316,660.30
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6.7 บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง
1 ) ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2556 มีจานวนผู้มีสิทธิ 13,870 คน มาใช้สิทธิ 10,035 คน คิดเป็นร้อยละ 72.35
2 ) ในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
มีจานวนผู้มีสิทธิ 13,870 คน คนมาใช้สิทธิ 10,035 คน คิดเป็นร้อยละ 72.35
3) จานวนบัตรเสียในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา 436 บัตร คิด
เป็นร้อยละ 4.34
4) จานวนบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองพะเยา 489 บัตร คิด
เป็นร้อยละ 4.88

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ผี ่านมา
เทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2555 - 2557 ) ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
เทศบาลเมือ งพะเยา ได้ ป ระกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) เมื่อ วันที่ 28
มิถุนายน 2554 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 –
2557 ) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 จ านวน 145 โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
93,028,500 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดาเนินงานทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาปี 2555
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

โครงการที่ดาเนินการจริง/
อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการที่
ดาเนินการ
จริง

1.ด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

81

52,761,0
00

2.ด้านเศรษฐกิจ

15

16,450,0
00

14

14,981,248
.20

3.ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

5

980,000

-

-

-

4.ด้านความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย

12

495,000

3

80,169,.20

25.00

32

22,342,5
00

30

5,865,732

93.75

145

93,028,5
00

89

45,434,394
.28

61.38

5.ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

รวม

42

22,185,144
.88

51.85

93.33

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ เทศบาลเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน

2. การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตร
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
4. การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ
การประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
5. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม
6. การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข
7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางพัฒนา
1. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวติ
2. การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางพัฒนา

1. ปกปูอง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
5. การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ
6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางพัฒนา
1. การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
2. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม
3. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายโอกาสด้าน
การเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาสังคมให้สงบสุขและมีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
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4. นโยบายการพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง
พะเยาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้รับรองผลการเ ลือกตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ให้ดฉิ ันเป็น
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นั้น

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ กาหนดไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาเทศบาลเรี ยกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ในฐานะผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
ได้กาหนดนโยบายการ
บริหารงาน โดยยึดหลักคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี โดยใช้กลไกเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม แบบบูรณาการ เป็นเข็มทิศในการ
พัฒนาเมืองพะเยา ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา
ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดล้านนา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพะเยา และยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอเมืองพะเยา ดังนั้น
เพื่อให้การ
บริหารงานของเทศบาลสามารถบรรลุถงึ ภารกิจ
และดาเนินไปตามแนวทางที่กล่าวมาจึงได้
กาหนดนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองพะเยา ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง และ
นโยบายหลัก 9 ด้าน ดังนี้
นโยบายเร่งด่วน 9 เรื่อง
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาเมื อ งพะเยาชุ ม ชนละ 300,000 บาท
เพื่อให้ชุมชน
ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง
2. ส่งเสริมสนับสนุน WIFI ความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะทั้ง 13 ชุมชน
3. ส่งเสริมสนับสนุน กล้องวงจรปิด ( CCTV ) และไฟฟูาส่องสว่างเพิ่มให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั้ง 13 ชุมชน
4. ส่ งเสริมสนับสนับ สนุนงานมหกรรมดอกไม้ งามริมกว๊านพะเยา เพื่อ ส่ งเสริมการ
ท่องเทีย่ วและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพะเยา
5. เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บขยะ พร้อมเพิ่มถังขยะ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง
6. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างถนนคสล. วางระบบระบายน้า พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบน้าเสีย ไม่ให้น้าเสียไหลลงสู่กว๊านพะเยา
7. พัฒนา ปรับปรุง ลาน้าแม่ ตา ให้ใสสะอาดมีน้าใช้ตลอดปี โดยดาเนินการขุดลอก
ก่อสร้างประตูน้า เขื่อนปูองกันตลิ่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน
4-4
8. ผลักดันการก่อสร้าง สะพาน จากสถานีประมงน้าจืดเชื่อมถนนชายกว๊านพะเยา

9. ปรับภูมิทัศน์ ริมกว๊านพะเยา โดยทาการปรับปรุงระบบสายไฟฟูาบนดินเป็นระบบใต้
ดินบริเวณถนนชายกว๊าน
นโยบายหลัก 9 ด้าน
1. พะเยา – เมืองน่าอยู่
1. พัฒนาปรับปรุง ถนนและระบบระบายน้าไม่ให้มีน้าเสียขังอยู่ในท่อระบายน้า
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสียไม่ให้น้าเสียไหลลงสู่กว๊านพะเยา
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะ และเพิ่มถังขยะเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง
4. พัฒนา ปรับปรุง ลาน้าแม่ตา ให้ใสสะอาด มีน้าตลอดปี
5. พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์คูเมือง ให้สะอาด มีน้าเต็มตลอดปี
6. ส่งเสริมสนับสนุน กล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟูาส่องสว่าง 13 ชุมชน
7. พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 13 ชุมชน
8. พัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนสายหลัก
2. พะเยา –เมืองแห่ง กีฬาเป็นยอด ปลอดยาเสพติด
1. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมกลุ่มราวงย้อนยุค
2. ส่งเสริมสนับสนุน 1 ชุมชน 1 ลานกีฬา
3. ส่งเสริมสนับสนุน การแข่งขันกีฬาชุมชน นักเรียน ทุกปี
4. ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักกีฬามุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการฟื้นฟูและบาบัดยาเสพติด
3. พะเยา – เมืองแห่งสุขภาพดี
1. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างมาตรฐานสุขภาพและจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุน ความรู้ด้านการปูองกันโรค โภชนาการ ในชุมชน
3. ส่งเสริมสนับสนุน สินค้าเกษตร และอาหารปลอดสารพิษ ( 1 ครัวเรือน 1 สวนครัว)
4. ส่งเสริมสนับสนุน เมืองพะเยาเป็นเมืองแห่งอากาศบริสุทธิ์ระดับประเทศ
5. พั ฒ นาขี ด ความสามารถ อสม. และบริ ก ารสาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
6. ส่งเสริมสนับสนุน ชั่วโมงออกกาลังกายพร้อมกันทั้งเมือง
7. ส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์ผู้สูงอายุทั้ง 13 ชุมชน
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
9. ส่งเสริมสนับสนุน บริการสายด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
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4. พะเยา – เมืองศิลปะ วัฒนธรรม
1. ส่งเสริมสนับสนุน พิพธิ ภัณฑ์วัดลี
2. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างหอศิลป์และข่วงวัฒนธรรมเมืองพะเยา
3. ส่งเสริมสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ศลิ ปะ วัฒนธรรมเมืองพะเยา
4. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดทาปูายประวัติ โบราณสถานในเมืองพะเยา
5. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
6. ส่ งเสริม สนั บ สนุ น สร้ างมั คคุ เ ทศก์ นั ก เรีย นเทศบาลในด้า นประวั ติศาสตร์ เมือ ง
พะเยา
7. ส่งเสริมสนับสนุน ก่อสร้างประตูเมืองพะเยา
5. พะเยา – เมืองแห่งการเรียนรู้
1. ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น นั ก เรีย นโรงเรี ย นเทศบาล “ภาษาดี สมองดี สุ ข ภาพดี ” เน้ น
ภาษาอังกฤษดี ภาษาจีนดี พร้อมรับประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมสนับสนุน กวดวิชา ให้นักเรียน ป.6 , ม.3 และ ม.6 ฟรี
3. พัฒนาสนามเด็กเล่น เน้นสื่อเทคโนโลยี
4. พัฒนาอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในโรงเรียน (Free – Wifi)
5. ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนเทศบาลมีโน๊ตบุ๊คใช้
6. ส่งเสริมสนับสนุน เรียนดี เรียนฟรี มีทุนปริญญาตรี
6. พะเยา – เมืองแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและบริการ
1. ส่งเสริมสนับสนุน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมบุคลากรของ
เทศบาลให้มีความก้าวหน้า
3. ส่งเสริมสนับสนุน ทุนการศึกษาและเน้นบริการ ให้แก่บุคลากรเทศบาล
4. พัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วฉับพลัน
5. ส่งเสริมสนับสนุน การกระจายอานาจและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. พะเยา – เมืองแห่งเศรษฐกิจชุมชน
1. ส่งเสริมสนับสนุน การอบรมอาชีพและยกระดับมาตรฐานสินค้าพร้อมส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม 13 ชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้คนรุ่นใหม่ท่มี ีความคิดสร้างสรรค์ให้แสดงสินค้า
“Young Designers Market”
3. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ 13 ชุมชน พร้อมจัดหาและส่งเสริม
การตลาด
4. ส่งเสริมสนับสนุน ตลาดสินค้าชุมชน โดยจัดงานถนนคนเดิน
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8. พะเยา – เมืองแห่งดอกไม้งาม
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อเป็นเอกลักษณ์เมืองพะเยา
2. ส่งเสริมสนับสนุน จัดงานมหกรรมดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา
3. พัฒนาสวนสาธารณะสมเด็จย่า ให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับดอยหนึ่งเดียวในโลก
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสายไฟฟูา เป็นระบบใต้ดินริมกว๊านพะเยา
5. พัฒนาปรับปรุงริมกว๊านฝั่งเทศบาลปราศจากผักตบชวา
9. พะเยา – เมืองแห่งอาเซียน
1. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เมืองพะเยาเป็นเมืองการคมนาคมขนส่งล้านนาอาเซียน
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เมืองพะเยาเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม
และเมืองแห่งสุขภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุน การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริม สนับ สนุน ร่ว มกั บสภาหอการค้าจังหวัด สภาอุต สาหกรรมจังหวัด สร้าง
เศรษฐกิจ
พะเยาสู่อาเซียน
5. ส่งเสริมสนับสนุน จัดหาแหล่งทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน
6. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
7. ส่งเสริมสนับสนุน จัดให้มีตลาดแรงงานกลางเทศบาล

ส่วนที่ 6
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
องค์ประกอบ

ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา
โดยนาเสนอได้ ดังนี้
6.1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
6.2 การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตาม
และประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าได้ดาเนินการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติตามเปูาหมายภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่
6.3 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดย
คานึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้
ควรกาหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และประเมินผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จในแต่ละปีควรจะมีการติดตามการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สารบัญ

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลเมืองพะเยา

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 5
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ

ส่วนที่ 5
แผนชุมชน

ส่วนที่ 6
การนาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติงาน
และการติดตามประเมินผล

บั

(สาเนา)

แผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองพะเยา
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

